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MØDEREFERAT 
Mødets titel: Mødet i uddannelsesudvalget for Ledelse på Cphbusiness 

Dato: 15.03.19 

Referent: Laura 

Dagsorden 

Kl. 9:30-9:45 Velkomst v/Mette (Der serveres kaffe og en croissant) 

Kl. 9:45-10:15 Præsentation af Cphbusiness’ EVU-vækststrategi v/Mette 

Kl. 10:15-10:45 Trends og tendenser inden for kompetenceudvikling af ledere v/alle 

• Hvad er lederes behov for efteruddannelse ift. tematikker som digitalisering, bæredygtige 
arbejdspladser og andre væsentlige tendenser? 

• Hvordan rammer Cphbusiness bedst markedet ift. uddannelse af fremtidens ledere? 

Kl. 10:45-11:25 Leveranceformer (Tilrettelæggelse af læringsforløb) 

• Præsentation af Cphbusiness’ digitale læringsplatform Moodle v/Helene 

• Fælles refleksion om leveranceformer v/alle 

o Hvilke læringsforløb har du deltaget i, selv været med til at udvikle eller på anden 
vis har kendskab til, som var godt tilrettelagt?  

o Hvilke muligheder og udfordringer ser du for at kombinere undervisning med 
fysisk fremmøde og onlineundervisning? 

Kl. 11:25-11:30 Afrunding og tak for i dag 

Referat 

AD1 

- Irina fremhæver, at HK’s medlemmer er interesseret i Ledelse i praksis og Kommunikation i 
praksis. 

- Mette efterspørger inputs fra uddannelsesudvalget ift. at få nye deltagere med i udvalget. 
Når uddannelsesudvalget har fået flere repræsentanter, anbefaler Magrethe, at der 
inviteres udvalgte repræsentanter til møderne i uddannelsesudvalget alt afhængig af 
dagsordenen. 

 

AD2 

Mette præsenterer ny organisering i Partner, som er Cphbusiness’ EVU-afdeling, og Cphbusiness’ 
vækststrategi for EVU: 

- Cphbusiness skal vokse 25 % målt på antallet af tilmeldinger i 2019 på EVU. Vækstmålet 
baseres på antal tilmeldinger, da der gives STÅ baseret på deltagerbetaling og ikke 
gennemførelse på EVU. 

- Cphbusiness har haft en faldende indtjening på EVU i en årrække og vores markedsandel 
er blevet mindre – særligt efter SmartLearning blev etableret.  

- Cphbusiness vil arbejde ud fra en mere kommerciel dagsorden fremadrettet på EVU.  
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- Cphbusiness vil bl.a. nå vækstmålet ved at lægge et skarpt åbent udbud, så vi sikrer, at vi 
kun udbyder fag, der er interesse for, så vi undgår aflysning af hold.  

Uddannelsesudvalget kommer med inputs om motivation for efteruddannelse og kendskabet til 
Cphbusiness: 

- Kendskabet til Cphbusiness er lille og Cphbusiness drukner i det store uddannelsesbillede i 
København, hvor der er så mange muligheder. Navnet ’Cphbusiness’ er lidt for ”young” til 
EVU-målgruppen. ”Business” associeres ikke nødvendigvis med et ønske om at blive 
bedre til ledelse og kommunikation. Der kom et forslag om, at Cphbusiness med et payoff 
kan gøre sit brand mere tydeligt og tiltalende for EVU-målgruppen. 

- Cphbusiness skal få vagt lysten til efteruddannelse og livslang læring for målgruppen for 
at nå vækstmålet. Omstillingsfonden er en stræk medspiller, men der ligger et stort 
arbejde i at udbrede kendskabet til Omstillingsfonden og mulighederne for 
efteruddannelse, herunder: Hvad er EVU? Hvad er en akademiuddannelse? Hvad er en 
diplomuddannelse? 

- Målgruppen skal holdes mere i hånden og hjælpes ifm. tilmeldingsprocessen og igennem 
uddannelsesforløbet. De kender ikke uddannelsesverdenen og det kan være en barriere 
for potentielle studerende ift. at få sig tilmeldt. Der skal sidde en ved telefonen, som kan 
vejlede og helt konkret hjælpe med tilmeldingsprocessen. 

- Vækstmålet kan nås ved at se på nogle helt basale motivationsfaktorer: Hvad motiverer 
den enkelte til efteruddannelse? Handler det om, at man kan rykke sig 
ansættelsesmæssigt, personlig udvikling osv.? Cphbusiness skal tale ind i, at studerende 
kommer til at stå stærkere med en efteruddannelse og at man hele tiden er aktuel på 
arbejdsmarkedet. 

- Man taler om livslang læring og den brændende platform, men den brændende platform 
er ikke gået op for folk, for de kan sagtens finde et nyt job. Deres jobmobilitet er altså høj, 
fortæller Ole baseret på DEA’s registeranalyse om jobfunktioner. 

Charlotte og Christine, som er udvalgets studenterrepræsentanter, kommer med inputs ift. de 
studerendes behov for studieteknik og Cphbusiness’ kontakt med studerende i løbet af 
uddannelsesforløbet: 

- Det er forstyrrende for de studerende, at der sendes mails med markedsføring af fag på 
næste semester. De ønsker kun at modtage mails med relevans for deres igangværende 
forløb. 

- Nye studerende har behov for introduktion til, hvordan man skriver opgaver og går til 
eksamen. Der var opbakning blandt udvalget til at sætte større fokus på værdien af vores 
fag i studieteknik og at igangsætte læringssamtaler. 

 

AD3  

- Fordelen ved åbne hold med en blandet sammensætning er, at det giver værdi for de 
studerende med inputs fra medarbejdere fra forskellige virksomheder. Det giver 
inspiration til sin karriere og et udvidet netværk at gå på åbne hold. 

Inputs fra udvalget til relevante tematikker ift. kompetenceudvikling af fremtidens ledere. 

- Leder på vej – genvej til lederskabet. Grunduddannelse i ledelse. Kursus for ikke-ledere, 
som gerne vil være ledere i fremtiden. En afklarende uddannelse/et forløb i, om man 
overhovedet har lyst til ledelse. Lysten til at blive ledere. Hvad er ledelse? 
Konflikthåndtering – hvad gør man, når tingene ikke fungerer?  

- Relation og menneskelige kompetencer. 
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- Dialogens betydning og kommunikation i ledelse. Eksempel: Hvordan taler man til 
medarbejdere, hvis funktioner forsvinder.  

- Der er behov for intern virksomhedskommunikation. Virksomhedens interne virkelighed. 

- Mindfull ledelse – embodied ledelse. Evne til at give empowermemt, motivere og styrke 
medarbejdere. 

- Skabe følgeskab – særligt ift. forskellige generationer. Også for folk, der ikke formelt set er 
ledere. Hvordan skaber man følgeskab, hvis ikke man er formel leder?  

- Mellemleder – ledelse i krydsfeltet. Lede opad og forstå det strategiske spil. 

- Manøvrere agilt ift. bl.a. procedure, arbejdsgange, m.m. Også fleksibilitet ift. 
arbejdstidsplanlægningen. 

- Iværksætterledelse / selvledelse 

 

AD4 

Helene præsenterer Moodleflowet til faget Organisation og arbejdspsykologi, hvor 
undervisningen har været tilrettelagt som et blended læringsforløb. Efterfølgende giver udvalget 
feedback på brugen af Moodle og blended læringsforløb: 

- Der er stor forskel på den måde underviserne brugere moodleflowene. Der er opbakning 
til at skabe en ensartethed i brugen af Moodle. Det skaber en simpel og let tilgængelighed 
for de studerende. Det er en service for de studerende, at der er en ensartethed i brugen 
af Moodle. 

- Udfordringen ved onlineforløb er, at de studerende mangler sparing med medstuderende, 
men deres egen planlægning bliver lettere. 

- Det er vigtigt, at der ikke bliver skruet ned for kommunikationen mellem underviser og 
studerende ved onlineforløb. Der er krav om dialog i perioder uden fremmøde. 
Eksempelvis links til relevante artikler og videoer samt en opdatering på, hvad der skal ske 
på næste undervisningsgang. 

- Studiegrupper ved onlineforløb gør, at de studerende kan holde hinanden til ilden. 

- Fremmødeundervisning skal være effektivt. Der skal være et stramt program. De 
studerende er ikke interesseret i at betale ekstra for at få mange fremmødegange, som er 
mere ustruktureret tilrettelagt. 

- Cphbusiness kan med fordel tilrettelægge læringsforløbene forskellige afhængig af 
fagindholdet og for at ramme en bredere målgruppe. 

 

AD 5  

Mette efterspørger tematikker til næste møde som afholdes 16. maj. Der kom et forslag om 
indlæg om forskningsprojektet Ledelse af unge. 

Mette efterspørger inputs til nye repræsentanter fra relevante aftagervirksomheder i 
uddannelsesudvalget. 
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Mødedeltagere 

Titel Navn 

HK Danmark  - studenterrepræsentant Charlotte Rud Nielsen 

KU – studenterrepræsentant Christine Østergaard Kastrup 

Adjunkt Helene Spliid 

HK Service hovedstaden Irina Frost 

Programkoordinator Laura Risager 

CBS Margrethe Mondahl 

Programchef Mette Høy 

DEA Ole Larsen 

Afbud 

Titel Navn 

DI Danielle Bjerre Lyndgaard 

Lektor Helle Haahr Nielsen 

 


